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Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,  
rodzice i uczniowie szkół i przedszkoli  
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock 

 

 

Szanowni Państwo, 

26 czerwca 2020r. kończy się rok szkolny 2019/2020, bardzo trudny dla nas wszystkich. Czas 
naznaczony pandemią sprawił, iż wszyscy staliśmy się uczestnikami procesu edukacji. Niezwykła i 
szczególna rola przypadła wszystkim, którzy ten proces tworzą, realizują i biorą za niego 
odpowiedzialność. 
 
Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektorów szkół i przedszkoli,  którzy musieli sprostać 
wyzwaniu zdalnej edukacji. Dziękujemy nauczycielom za trud i wysiłek włożony w pracę z uczniami. 
Wyrazy wdzięczności posyłamy także pracownikom administracji i obsługi, którzy z nieustannym 
zaangażowaniem wykonywali swoją pracę, także  podczas obowiązywania obostrzeń, związanych z 
epidemią. Słowa podziękowania kierujemy do rodziców uczniów, którzy z troską i zaangażowaniem 
wspierali edukację szkolną. Dziękujemy uczniom za wytrwałość i motywację do nauki. Wierzymy, iż 
sytuacja po wakacjach pozwoli wrócić do szkól i przedszkoli, spotkać się z rówieśnikami i 
nauczycielami. 
 
Jednakże mamy nadzieję, że umiejętności nabyte podczas zdalnego nauczania, zostaną wykorzystane 
w dydaktyce szkolnej, nadając jej nowe oblicze. 
 
Drodzy uczniowie, gratulujemy Wam uzyskanych wyników w nauce oraz życzymy, aby zdobywanie 
wiedzy było przygodą otwierającą przed Wami wiele możliwości.  
 
Z życzeniami dobrego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego  
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku   Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
 
Mariusz Rosiński       Artur Borkowski 
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Drodzy Czytelnicy,

Rozpoczynamy wakacje - inne niż dotychczas, po wyjątkowym roku 
szkolnym, przebiegającym w dużej mierze w opcji wirtualnej.  Pomimo 
ograniczeń związanych z transmisją koronawirusa dwie placówki: Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz spółka Serockie Inwestycje 
Samorządowe przygotowały dla dzieci i młodzieży oferty na gminne 
półkolonie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Przez całe wakacje 
odbywać się będą przedsięwzięcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne, 
na zorganizowanie których pozwala obecna sytuacja. Zachęcamy do 
udziału. Pełen wykaz imprez znajdziecie Państwo na stronach 14-15. 

Pogoda i wolny czas zachęcają do odpoczynku nad rzeką. Jak co 
roku zapraszamy na rejsy statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim oraz na 
wycieczki katamaranem. Rozpoczęliśmy także sezon kąpielowy na se-
rockiej plaży. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieli w 
Narwi czuwają ratownicy WOPR. Pamiętajcie jednak Państwo, że wszy-
scy musimy zachować rozwagę – zarówno jeśli chodzi o zachowanie w 
rzece, jak i stosowanie się do zaleceń, związanych z ograniczeniem 
transmisji koronawirusa. Warto odwiedzić również nowo powstały plac 
zabaw w Zegrzu, który zachęca do zabaw uczestników w każdym wieku. 
Mieszkańców Zegrza bez wątpienia ucieszy jeszcze jedna informacja – o 
podjęciu działań zmierzających do uruchomienia na Osiedlu ośrodka 
zdrowia z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu. 

Podobnie jak w numerach poprzednich, w niniejszym numerze In-
formatora nie zabrakło akcentu historycznego oraz relacji z przedsię-
wzięć realizowanych w czerwcu. Życząc Państwu udanych- wyjątkowo 
wyczekiwanych w tym roku – wakacji, zapraszamy do lektury.
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STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba: Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt: tel. stacjonarny 22 782 72 92, tel. kom. 603 873 290

e-mail: straz.miejska@serock.pl

Informacje dla mieszkańców

PRzEWOdnICząCy RAdy MIEJSKIEJ W SEROCKU, Mariusz Rosiński  
będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefo-
nu 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: 
m.rosinski@serock.pl.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest: w poniedziałki w godzinach 
8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, w piątki w godzinach 8-14.

RAdA SEnIORóW przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów 
seniorów i osób starszych pod e-miał: serock.radaseniorow@gmail.com.

Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali na parterze Urzędu Miasta i Gmi-

ny w Serocku. w godz. 14.00 – 15.00 telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub 
podczas videokonferencji. 

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: 
burmistrz@serock.pl.
Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie 

pod nr 22 782 88 05.
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Szanowni Państwo, przypominamy, 
że nadal obowiązują ograniczenia i 
zakazy związane z epidemią koronawi-
rusa. 

Pamiętajmy o konieczności zasła-
niania usta i nosa, wszędzie tam, 
gdzie jest to konieczne, zachowania 
bezpiecznej odległości oraz nieorgani-
zowanie zgromadzeń. 

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i 
osoby z otoczenia – decydujemy o ich i 
swoim zdrowiu i bezpieczeństwie. 

Apelujemy także o zachowanie 
porządku i czystości. 

Po weekendach ogromne ilości 
odpadów zalegają w rowach, lasach i 
na nabrzeżu. 

Bądźmy odpowiedzialni za miejsce, 

w którym mieszkamy i odpoczywamy. 
Dbajmy o to, aby nasza gmina pozosta-
ła czysta. 

Nakazy i zakazy będą egzekwowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 

Bezpłatna opieka stomatologiczna nad uczniami 

Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących nakazów
i zakazów

W związku z wejściem w życie usta-
wy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 
r. poz.1078) – Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
zaprasza do korzystania z bezpłatnej 
opieki stomatologicznej nad uczniami 
do ukończenia 19 roku życia. 

Świadczenia opieki stomatologicz-
nej są nielimitowane, finansowane ze 
środków ujętych w planie finansowym 
Narodowego Funduszu Zdrowia i są 
udzielane poza kolejnością wynikającą 
z kolejki pacjentów oczekujących.

Świadczenia opieki stomatologicz-

nej realizowane są w gabinecie stoma-
tologicznym SPZOZ w Serocku przy ul. 
A.A. Kędzierskich 2 w następującym 
harmonogramie:

• poniedziałek, środa, piątek  
w godzinach 10.00-11.00     

• wtorek, czwartek w godzinach 
15.00 - 16.00

Zapisy telefoniczne pod nr tel. 22 
782 66 00, 22 782 66 01, w godzinach 
pracy gabinetu:

• poniedziałek, środa, piątek  
w godzinach 8.00-14.00

• wtorek, czwartek w godzinach 
13.00 - 19.00

Na pierwszej wizycie można wyko-
nać: przegląd jamy ustnej z planem 
leczenia, scaling, fluoryzację.

Kolejne wizyty: lakowanie, wypeł-
nienie ubytku,  usunięcie zęba. Bezpła
-tne leczenie kanałowe dostępne jest  
dla uczniów do 18 roku życia.

Realizacja świadczenia możliwa jest 
po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica 
lub zgody ucznia w przypadku uzyska-
nia przez niego pełnoletności.

Niepełnoletni uczeń zgłasza się  
z rodzicem lub opiekunem.

                                     SP ZOZ

nowy lekarz POz Patryk Krokwiński

Do naszego zespołu lekarzy dołączył 
lekarz medycyny Patryk Krokwiński,. 

Lekarz medycyny Patryk Krokwiń-
ski wykonuje kompleksowe badania 
ultrasonograficzne w ramach NFZ - dla 
naszych pacjentów - jak i prywatnie. 

Grafik pracy lekarza medycyny 
Patryka Krokwińskiego w okresie epide-
mii COVID-19:

Poniedziałek: 15.30 - 19.00
Środa: 15.30 – 19.00

Świadczenia udzielane są  w postaci 
teleporad w zakresie POZ.

Piątek: 15.30 - 19.00 - tylko badania 
USG.

W Samodzielnym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Serocku 
możecie Państwo wykonać następujące  
badania USG:  

• usg jamy brzusznej
• usg prostaty
• usg układu moczowego

• usg tarczycy
• usg ślinianek
• usg węzłów chłonnych
• usg żył kończyn dolnych w kierun-

ku zakrzepicy
Szczegółowych informacji udzieli 

Państwu  nasz personel w rejestracji 
SPZOZ w Serocku  pod nr tel. 22 782 66 
00,  22 782 66 01

SP ZOZ
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nabory wniosków w LGdzz
Lokalna Grupa Działania Zalew 

Zegrzyński informuje, że od 29 czerw-
ca do 28 lipca br. do godziny 14.00 
będzie prowadzony nabór wniosków w 
ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" objętego PROW na lata 

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie". Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej. Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 
PO "Rybactwo i Morze".

Doradztwo w zakresie wdraża-
nych programów jest świadczone w 
Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew 
Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 
pod numerami telefonów i adresami 
poczty elektronicznej dostępnymi na 

stronie internetowej Lokalnej Grupy 
Działania Zalew Zegrzyński: www.
lgdzz.pl. Jest ono realizowane w opar-
ciu o Regulamin Organizacyjny Biura 
LGDZZ.

Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie www.lgdzz.pl.

nowa taryfa za wodę

Informujemy, że od dnia  27 czerwca 
2020 roku  do końca wakacji otwieramy 
kąpielisko na plaży miejskiej w Serocku 
przy ul. Retmańskiej zgodnie z przyjętą 
Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
27 maja 2020 roku. Organizatorem ką-

Rozpoczęcie sezonu kąpielowego na plaży 
miejskiej w Serocku

pieliska jak co roku jest Burmistrz Miasta  
i Gminy w Serocku, natomiast zarządcą całe-
go terenu rozumianego potocznie, jako te-
ren plaży w Serocku od tego roku są Serockie  
Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

Począwszy od dnia 27 czerwca nad bez-

pieczeństwem wszystkich osób korzystają-
cych z kąpieliska będą czuwali ratownicy 
z Legionowskiego Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratowniczego. Kąpielisko  
będzie strzeżone przez 7 dni w tygodniu 
w godzinach 10:00 – 18:00 przez trzech 

Z dniem 4 lipca 2020 roku zmieni 
się wysokość taryfy za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę odbiorców zaopa-
trywanych z urządzeń, stanowiących 
własność Miasta i Gminy Serock.

Nowa taryfa wynosiła będzie:
3,20 zł za 1 m3 wody netto
3,46 zł za 1 m3 wody brutto

do tego doliczana będzie stawka 
opłaty abonamentowej w wysokości:

39,00 zł od odbiorcy na rok netto
42,12 zł od odbiorcy na rok brutto.

Jest to trzecia i ostatnia taryfa  
z tzw. „taryfy trzyletniej”, zatwier-
dzanej przez organ regulacyjny,  
jakim jest Państwowe Gospodarstwo 
Wodne WODY POLSKIE. 

Miejsko-Gminny Zakład Wodocią-
gowy, działający jako przedsiębior-

stwo wodociągowe, złożył trzy lata 
temu projekt taryfy „trzyletniej”. 
Zgodnie z decyzjami ówczesnego 
rządu organy regulacyjne miały nie 
dopuścić do wzrostu cen wody i ście-
ków oraz poprzez analizę składowych 
kosztów miały nie dopuścić do kwa-
lifikowania innych zadań do taryfy. 
Czy tak się stało? Podwyżka jaką my 
i inne przedsiębiorstwa wodociągowe 
zaplanowaliśmy odzwierciedlała tyl-
ko wzrost inflacyjny zapisany w usta-
wie budżetowej. Z autopsji wszyscy 
wiemy, że niektóre koszty zaliczane 
do kwalifikowanych znacznie wzrosły 
w ciągu tych trzech lat. Biorąc pod 
uwagę choćby energię elektryczną, 
czy opłaty za usługi wodne widzimy, 
iż wzrost ich na przestrzeni ostatnich 
trzech lat był znaczny w stosunku 
do zakładanych podwyżek. Po części 
zrekompensowały to rządowe dopła-

ty w 2019 r. do energii elektrycznej. 
Obecnie nic się nie mówi o poziomie 
cen nowych taryf. Niemniej widać 
już po niektórych przedsiębiorstwach 
wodociągowych, iż nowe taryfy będą 
znacznie wyższe. Czy organy będą je 
zatwierdzać, czy sprawy trafią do są-
dów trudno dziś odpowiedzieć na to 
pytanie. Wiadome jest jedno - koszty 
obecnie są dużo wyższe niż te, które 
były trzy lata temu i to wyższe niż za-
kładany poziom inflacji. W przypadku 
braku możliwości podniesienia taryfy, 
przedsiębiorstwa wodociągowe ogra-
niczą inwestycje, modernizacje i re-
monty, gdyż obecnie tylko tam można 
znaleźć jeszcze oszczędności.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy
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Tablica z numerem porządkowym 
nieruchomości – okazuje się, że brak 
tej niepozornej rzeczy może sprawiać 
problem m.in. służbom drogowym, 
po-rządkowym, karetkom pogotowia, 
straży pożarnej. Dodatkowo może 
być powodem wystawienia mandatu 
właścicielowi danej nieruchomości.

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 
1989 roku Prawo Geodezyjne i Kar-
tograficzne rozdział 8a, art. 47b 
zobowiązuje właściciela nierucho-
mości zabudowanych, bądź posiada-
jących już adres swojej posesji do 
umieszczania w widocznym miejscu 
tabliczki z numerem porządkowym 
oraz utrzymywania jej w należytym 
stanie.

Właściciele posesji powinni zatem 
być świadomi tego, że samo umiesz-
czenie na budynku ozdobnego numeru 
nie wystarczy. Informacja zamiesz-
czona na tablicy powinna być pełna,      

Obowiązek oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym
tj. zawierać: numer porządkowy, 
nazwę ulicy i miejscowości. Nabyta, 
bądź wykonana własnoręcznie tablica 
powinna być ulokowana w widocznym 
miejscu. Jeśli zatem budynek znajdu-
je się w głębi posesji tablica powin-
na być umieszczona na budynku, jak 
również na ogrodzeniu.

zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 
20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń 
brak tablicy z numerem porządko-
wym podlega karze grzywny do 250 
zł albo karze nagany.

Ponadto pamiętajmy, że przepisy 
te nie powstały po to, aby karać oby-
wateli, ale służą i przyczyniają się 
do ich ochrony i podnoszenia jakości 
życia. Właściwe oznakowanie posesji 
jest niezwykle istotne w sytuacjach, 
gdy będzie potrzebna interwencja 
służb ratunkowych, ale również w 
sytuacjach tak prozaicznych, jak od-
biór odpadów komunalnych czy dorę-

prawa;
4. Zaleca się szczególnie staranne za-

słanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) 
podczas kaszlu i kichania;

5. Należy korzystać z własnego sprzę-
tu turystycznego, przyborów toaletowych 
(koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt 
do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt 
ochronny);

6. Zaleca się szczególną dbałość o hi-
gienę rąk – częste mycia rąk wodą z my-
dłem oraz/lub ich dezynfekcja, po sko-
rzystaniu z toalety, także po kontakcie z 
wszelkimi powierzchniami/urządzeniami 
publicznego użytku;

7. Należy zachowywać czystość w oto-
czeniu, wyrzucać odpady do właściwych 
pojemników, zgodnie z zasadami segrega-
cji o ile to możliwe;

8. Nie należy korzystać z kąpielisk w 
przypadku złego samopoczucia i podwyż-

szonej ciepłoty ciała, infekcji oraz obja-
wów chorobowych sugerujących chorobę 
zakaźną.

Wszelkich informacji dotyczących ką-
pieliska mogą się Państwo dowiedzieć na 
stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/
kapieliska. 

niestety ze względów bezpieczeń-
stwa nie zostanie uruchomiony wod-
ny plac zabaw dla dzieci. Jednakże, 
gdy tylko uzyskamy pozytywną opinię 
Inspekcji Sanitarnej, co do możliwo-
ści otwarcia tej atrakcji, zostanie ona 
udostępniona.

Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwo-
ści prosimy kierować na adres: Serockie 
Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., ul. 
Pułtuska 47, 05-140 Serock, e-mail:biuro@
sis.serock.pl lub telefonicznie: 22 782 73 
50. 

ratowników pogotowia. Jednocześnie pra-
gniemy przypomnieć, iż obecnie działamy 
w wyjątkowych okolicznościach, które są 
spowodowane pandemią COVID-19. Prosi-
my zatem o rozwagę i stosowanie się do 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarne-
go. 

Przypominamy, że:
1. Należy zachowywać dystans społecz-

ny i minimalną odległość od osób postron-
nych zgodnie z obowiązującymi regula-
cjami prawa na całym obszarze obiektu, 
także podczas kąpieli w wodzie, jak rów-
nież w czasie oczekiwania na wejście na 
teren kąpieliska;

2. Należy unikać zatłoczonych plaż/
miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpie-
liska;

3. Należy stosować środki ochrony 
zgodnie z regulacjami obowiązującego 

czenie przesyłek kurierskich. 
W celu uzyskania informacji, czy 

Państwa budynek posiada już numer 
porządkowy można skontaktować się 
pod numerem tel. 22 782 88 29, bądź 
wysłać zapytanie na adres mailowy 
geodezja@serock.pl.  

Aby ustalić numer porządkowy dla 
swojego budynku dotychczas nie-
oznakowanego, należy w tej sprawie 
złożyć wniosek do tut. Urzędu (Refe-
rat Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Rozwoju), który 
można pobrać na stronie internetowej 
https://www.bip.serock.pl/68,refe-
rat-gospodarki-gruntami-planowania-
przestrzennego-i-rozwoju.

Nadanie numeracji porządkowej 
nie podlega opłacie, dlatego tym 
bardziej zachęcamy do oznakowania 
swojego budynku. 

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Komunikacja lokalna
Informujemy, że od 1 lipca 2020 

roku przywracamy pobieranie opłat 
ora wydawanie biletów w Lokalnej 
Komunikacji Autobusowej. 

Bilety można zakupić u kierowców. 

Cena biletów miesięcznych:
normalny: 50 zł, ulgowy: 25 zł

Ceny biletów jednorazowych: 
normalny: 3 zł, ulgowy: 1,50 zł

Przypominamy, że pasażerowie 
posiadający ważną „Kartę Seroccza-
nina” – przejazdy bezpłatne.

LInIE 7 i 8 (przy Starostwie) są 
bezpłatne dla WSzySTKICH
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zegrze z nowym placem zabaw

Ośrodek zdrowia na Osiedlu zegrze

Zakończyła się budowa terenu 
rekreacyjnego w Zegrzu. Przy udziale 
lokalnej społeczności wypracowano 
rozwiązanie, w wyniku którego powsta-
ło wyjątkowe miejsce do spędzania 
wolnego czasu, nie tylko dla dzieci, ale 
również dla starszych użytkowników. 
Nowo powstałe miejsce zostało zorga-
nizowane w taki sposób, aby odwiedza-
jący w każdym wieku znaleźli coś dla 
siebie. 

Wśród dostępnych atrakcji są 
miedzy innymi: trampoliny ziemne, 
zjazd linowy, huśtawki, bujaki spręży-
nowe, wielofunkcyjne urządzenie do 
zabaw piaskiem. Oprócz wielofunkcyj-
nego boiska ze sztuczną nawierzchnią 
znalazły się tam również atrakcje dla 
młodzieży: stół do tenisa stołowego, 
stół do gry w szachy, piłkarzyki oraz 
tunele w trawiastych pagórkach. W 
cieniu drzew stanęły leżaki – nowość 
wśród dotychczasowych realizacji w 
przestrzeni miejskiej. Nie zapomniano 
również o seniorach, dla których prze-
widziano urządzenia sprawnościowe. 
W centralnym miejscu placu znalazł 
się ogromny statek – znak rozpoznaw-
czy nowego miejsca zabaw. Powsta-
ła też duża drewniana altana wypo-
sażona w stoły z siedziskami, która 
poza codziennym użytkowaniem może 
posłużyć mieszkańcom do spotkań, na 
przykład podczas lokalnych okoliczno-
ściowych imprez społecznych. Może 
być wykorzystywana także jako mini 
scena teatralna. 

Spółka Serockie Inwestycje Samo-
rządowe Sp. z o.o. podjęła działania na 
rzecz uruchomienia na Osiedlu Zegrze 
ośrodka zdrowia. 

Po uzyskaniu wstępnej zgody na 
wynajem lokalu użytkowego zlokali-
zowanego na parterze budynku wielo-
rodzinnego przy ul. Drewnowskiego 1 
w Zegrzu, spółka SIS sp. z o.o. zleciła 
opracowanie kompletnej dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej remontu 
przedmiotowego lokalu i adaptację na 
potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zegrzu, 
umożliwiającego zapewnienie miesz-
kańcom dostępu do lekarza pierwszego 
kontaktu. 

Założeniu projektowemu przyświe-
cała idea stworzenia wyjątkowego 
miejsca z wykorzystaniem walorów 
przyrody w postaci istniejącego stare-
go drzewostanu. 

Zadbano w związku z tym o maksy-
malne oszczędzenie istniejących 
drzew oraz o nowe nasadzenia. Cały 
teren placu został oświetlony lampami 
LED i objęty monitoringiem, co zwięk-
szy komfort użytkowania i poczucie 
bezpieczeństwa. 

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W dniu 6 maja br. podpisana została 
umowa z firmą ART INDUSTRY Elżbieta 
Leszczyńska z siedzibą w miejscowo-
ści Michałów-Reginów na wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projekto-
wo- kosztorysowej dla tego zadania. 

Prace projektowe przewidują budo-
wę pochylni dla osób niepełnospraw-
nych, wydzielenie z istniejącej prze-
strzeni lokalu pomieszczeń: wiatrołapu, 
recepcji/poczekalni, gabinetu zabie-
gowego/szczepień, gabinetu badań 
lekarskich/gabinetu konsultacyjnego, 
WC dla personelu, WC dla pacjentów 
i osób niepełnosprawnych, pomiesz-
czenia socjalnego oraz pomieszczenia 

porządkowego. 
Remont lokalu obejmie wymianę 

stolarki drzwiowej, wykonanie nowych 
tynków na ścianach, nowych posadzek, 
sufitów i parapetów oraz wymianę 
instalacji wewnętrznych - wodocią-
gowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
oświetleniowej, centralnego ogrzewa-
nia oraz ciepłej wody użytkowej, alar-
mowej, telefonicznej i internetowej. 

Dokumentacja projektowa obej-
mować będzie również aranżację 
pomieszczeń wraz z wyposażeniem w 
niezbędne urządzenia, meble, przyrzą-
dy, itp.

SIS SP. z o.o. 
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Budowa boiska w Jadwisinie
Serockie Inwestycje Samorządowe 

Sp. z o.o. podpisała w dniu 14 kwietnia 
br. umowę z firmą ERMS PLUS Kamila 
Karłowska z Poznania na wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy pełno-
wymiarowego boiska piłkarskiego ze 
sztuczną nawierzchnią wraz z oświe-
tleniem, zapleczem socjalno - szatnio-
wym oraz obsługą komunikacyjną, w 
miejscowości Jadwisin. 

Projektowany obiekt sportowy 
będzie usytuowany na terenie działki 
nr ewid. 84/12 obr. 11 Jadwisin o łącz-
nej powierzchni 19.126 m2. 

Wg założeń projektowych w miejscu 
tym powstanie boisko do piłki nożnej, 
o nawierzchni ze sztucznej trawy, o 
wymiarach pola gry 105m x 68m. 

Wyposażone zostanie w oświetlenie 
500lx, odwodnienie, trybuny, piłko-
chwyty, stanowisko komentatorskie, 
tablicę wyników oraz zaplecze socjal-
no - szatniowe w zabudowie kontene-
rowej. 

Ponadto przewiduje się budowę 
drogi dojazdowej wraz z wjazdem 
na teren kompleksu sportowego oraz 
obsługą komunikacyjną i parkingiem, 
budowę ogrodzenia boiska i terenu 
oraz monitoringu CCTV. 

Otoczenie boiska zostanie uzupeł-
nione małą architekturą np. kosze na 
śmieci, ławki, witacz/pylon, maszty 
flagowe reklamowe, itp. oraz zielenią 
niską i wysoką. 

Wstępne założenia przedstawia 
przygotowana przez Wykonawcę 
koncepcja architektoniczna, z którą 
można się zapoznać na stronie www.
sis.serock.pl. 

SIS SP. z o.o. 
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nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

• telefonu,
• adresu email.
2. Oświadczenie o spełnianiu 

wymagania pkt. 1-4 kandydata na 
rachmistrza terenowego składa pod 
rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń.  
Oświadczenie winno zawierać klauzulę 
o treści: „Jestem świadomy odpowie-
dzialności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia” (oświadczenie w 
załączeniu).

3. Oświadczenie o spełnianiu wymo-
gu niekaralności, składane pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń (oświadczenie 
w załączeniu).

Gminny Komisarz Spisowy 
upowszechnia informację o otwartym 
i konkurencyjnym naborze kandydatów 
na rachmistrzów terenowych. Nabór 
kandydatów na rachmistrzów tere-
nowych dokonywany jest w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
(Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 
1728).

Kandydat na rachmistrza tere-
nowego winien spełnić następujące 
warunki:                                                 

a. być pełnoletnim,
b. zamieszkiwać na terenie Miasta i 

Gminy Serock,
c. posiadać co najmniej średnie 

wykształcenie,
d. posługiwać się językiem polskim 

w mowie i piśmie,
e. nie może być skazany prawomoc-

nym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe.

dodatkowe umiejętności:
a. posiadanie umiejętności obsługi 

komputera i funkcjonowania obsługi GPS,                                                     
b. praktyczna umiejętność korzy-

stania z map cyfrowych,                                                                                
c. pełna sprawność fizyczna,                                                                                                                             
d. komunikatywność i umiejętności 

interpersonalne (łatwe nawiązywanie 
kontaktów, skuteczne komunikowanie 
się, asertywność),                                                                                                                           

e. obowiązkowość, rzetelność, sta- 
ranność oraz umiejętność organizacji 
własnej pracy,                                  

f. posiadanie prawo jazdy kat. B.                  
            
Informacje ważne dla osób składa-

jących oferty:
a. kandydat na rachmistrza musi 

przejść szkolenie, zakończone egzami-
nem testowym,

b. rachmistrz terenowy wykonuje 
czynności w ramach prac spisowych, 
za które otrzymuje wynagrodzenie 
zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o 
powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 
czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z 

podaniem:
• imienia i nazwiska,
• adresu zamieszkania,

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy skła-

dać osobiście w punkcie podawczym 
(parter budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku) w godzinach pracy Urzędu 
lub pocztą na adres Urząd Miasta i 
Gminy w Serocku, 05-140 Serock  ul. 
Rynek 21, z dopiskiem: Nabór na rach-
mistrza terenowego – Powszechny spis 
rolny 2020 r.  (decyduje data faktycz-
nego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej 

określonym terminie nie będą rozpa-
trywane.
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Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2020 r.
Bardzo prosimy o wystawianie odpa-

dów zgodnie z terminami wskazanymi 
w harmonogramie oraz o pamiętaniu, 
że odpady powinny być wystawione 
przed godziną 7:00. Odpady wystawio-
ne w godzinach późniejszych nie będą 
podlegały reklamacjom. Przypomina-

my, że reklamacje w sprawie nieode-
branych odpadów należy zgłaszać w 
dniu następującym po terminie okre-
ślonym w harmonogramie.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

W związku z wciąż rosnącą ilością 
wytwarzanych odpadów komunalnych, 
w celu usprawnienia usługi ich odbioru 
w niektórych miejscowościach odpady 
segregowane będą odbierane w innych 
terminach niż pozostałe rodzaje odpa-
dów. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD LIPCA DO GRUDNIA 2020 R.  
ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

 

Miejscowość Dzień odbioru Rodzaj odpadów Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad   Grudzień 

Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, 
Nowa Wieś Poniedziałek 

zmieszane 6,20 3,17,31     14,28 12,26 9,23 7,21 
segregowane 13 10 7           5      2,30 28 

biodegradowalne 6,20 3,17,31 14,28        12,26 9,23  
gabaryty  31     

Gąsiorowo, Łacha, Wierzbica Poniedziałek 

zmieszane 13,27 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28 
segregowane 6 3,31 28          26 23 21 

biodegradowalne 13,27 10,24 7,21 5,19   2,16,30        
gabaryty   7    

Dębinki, Karolino, Marynino Wtorek 

zmieszane 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29 
segregowane 7 4 1,29 27 24 22 

biodegradowalne 14,28 11,25 8,22 6,20      3,17  
gabaryty   1    

Jadwisin, Stasi Las Wtorek 

zmieszane         7,21       4,18     1,15,29 13,27 10,24        8,22 
segregowane 14 11 8 6 3 1,29 

biodegradowalne  7,21 4,18 1,15,29       13,27 10,24         
gabaryty   8    

Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, 
Szadki, Wola Kiełpińska, Wola 

Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe   
Środa 

zmieszane 1,15,29     12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30 
segregowane 1,29 26 23 21 18 16 

biodegradowalne 1,15,29 12,26 9,23        7,21      4,18      
gabaryty   2    

Serock1) Środa 

zmieszane 8,22       5,19 2,16,30 14,28 7(11),25       9,23 
segregowane 8 5 2,30 28 25 23 

biodegradowalne 8,22 5,19 2,16,30 14,28 7(11),25  
gabaryty   9    

1) dotyczy ulic: Bajkowa, Bławatkowa, Błękitna, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Daliowa, Dłużewskich, Ekologiczna, Herberta, Głowackiego, Grzybowa, Jabłoniowa, Jagody, Jasiobędzkiego, Jaśminowa, 
Jorkuna, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Kuligowskiego, Ks. P. Skargi, Ks. J. Milewskiego, Kwiatowa, Leśna, Łokietka, Miła, Moczydło, Nasielska, Nodzykowskiego, Ogrodowa, Picassa, Pobyłkowska, Oleńki, 
Pod Lasem, Pogodna, Pułtuska, Podleśna, Pod Sosnami, Polna, Prusa, Przyjazna, Przytulna, Sadowa, Sielankowa, Słodka, Słoneczna, Słoneczna Polana, Spokojna, Storczykowa, Strumykowa, 
Szaniawskiego, Tchorka, Traugutta, 3-ego Maja, Wiśniowy Sad, Zacisze, Zielona, Zaokopowa, Zakroczymska, Żytnia 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD LIPCA DO GRUDNIA 2020 R. – CD  
ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Miejscowość Dzień odbioru Rodzaj odpadów Lipiec  Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

Serock2) Czwartek 

zmieszane 9,23 6,20       3,17      1,15,29 12,26 10,19(24) 
segregowane 9 6 3 1,29 26 19(24) 

biodegradowalne 9,23 6,20 3,17      1,15,29    12,26  
gabaryty   3    

Borowa Góra, Dosin Czwartek 

zmieszane 2,16,30 13,27      10,24 8,22 5,19 3,17,31 
segregowane 2,30 27 24 22 19 17 

biodegradowalne 2,16,30 13,27 10,24        8,22     5,19     
gabaryty   10    

Izbica, Jachranka, Skubianka Piątek 

zmieszane 3,17,31      14,28      11,25 9,23 6,20        4,18 
segregowane 3,31         28 25 23 20 18 

biodegradowalne 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20  
gabaryty   4    

Bolesławowo, Dębe, Guty, 
Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo Piątek 

zmieszane 10,24       7,21       4,18      2,16,30 13,27 11,19(25) 
segregowane 10 7 4 2,30       27 19(25) 

biodegradowalne 10,24 7,21 4,18      2,16,30    13,27  
gabaryty   11    

2) dot. ulic: Arkadii, Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Centkiewicza,  Chmielna, Cicha, Czeska, Farna, Fredry, Hubickiego, Karolińska, Kędzierskich, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, 
Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, Niska, Norwida, Nefrytowa, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radziwiłła, Radzymińska, Reja, Retmańska, Rubinowa ,Reymonta, 
Rybaki, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Syrkusów, Św. Barbary, Św. Wojciecha, Tony Halika, Tuwima, Warszawska, Wąska, Witkiewicza, Włoska, Wolskiego, Wyzwolenia, 
Zachodzącego Słońca, Zdrojowa, Żeromskiego, 11-tego Listopada 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 
ODPADY ZMIESZANE – każdy poniedziałek i czwartek miesiąca 
ODPADY SEGREGOWANE – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.  
ODPADY BIODEGRADOWALNE – 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 15.10, 29.10,12.11, 26.11 (czwartki)  
ODPADY WIELKOGABARYTOWE –03.09 (czwartek) 

 
Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych. 

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, 
ochronasrodowiska@serock.pl Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.  

 
Zachęcamy do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram. To harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny w Twoim smartfonie. Aplikacja dostępna na 
android, IOS oraz Windows Phone. Więcej informacji na www.serock.pl 
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Obwieszczenie

Gminne place zabaw ponownie otwarte

społeczeństwa w postępowaniu admini-
stracyjnym w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji przedsięwzię-
cia, mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, polegają-
cego na  „budowie pięciu pięciokon-
dygnacyjnych budynków wielorodzin-
nych na działkach o nr ew. 111/331, 
111/332, 111/334, 111/335 z obrębu 
Jadwisin, przy ul. Janusza Groszkow-
skiego w Zegrzu” w związku z czym 
istnieje możliwość zapoznania się z 

nie innej lokalizacji lub innych godzin 
pobytu na placu. 

Należy bezwzględnie pamiętać o 
higienie rąk dziecka oraz opiekuna 
każdorazowo po zakończonej zaba-
wie na placu zabaw. Zalecamy także 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock o możliwości udziału 
społeczeństwa w postępowaniu admi-
nistracyjnym:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2020 r., 
poz.  283 z późn. zm.) informujemy, że 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock przy-
stąpił do procedury ponownego udziału 

5 czerwca 2020 roku zostały ponow-
nie otwarte place zabaw na terenie 
Miasta i Gminy Serock. 

Obiekty w większości są administro-
wane przez Miejsko – Gminny Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Serocku, 
którego pracownicy codziennie prze-
prowadzają dezynfekcję urządzeń 
służących do zabawy i rekreacji. 

Dezynfekcja przeprowadzana jest 
środkami bezpiecznymi dla ludzi i 
zwierząt. 

Przypominamy, że nadal obowiązu-
ją wytyczne, które mają ograniczyć 
transmisję koronawirusa.

Zgodnie z wytycznymi Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Legionowie, apelujemy do opiekunów o 
rozwagę i zwrócenie szczególnej uwagi 
na przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa w miejscach publicznych.

Uczestnikiem zabawy na placu 
zabaw może być dziecko zdrowe, bez 
objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną (dotyczy to również 
opiekunów). 

Szczególnie ważne jest zachowanie 
około 2-metrowego dystansu, a jeśli 
nie jest to możliwe – zasłonięcie nosa 
i ust. 

Jeśli na placu zabaw przebywa już 
duża ilość osób – sugerujemy wybra-

dokumentacją sprawy oraz możliwość 
składania uwag i wniosków. 

Szczegółowa treść zawiadomie-
nia z dnia 23 czerwca 2020 roku znak 
OŚRiL.6220.3.2019.BD zamieszczona 
została na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku, tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz 
w miejscu realizacji planowanego 
przedsięwzięcia. 

Toaleta przenośna przy targowisku miejskim w Serocku
Informujemy, że od 1 czerwca 2020 

roku, z myślą o korzystających z targo-
wiska miejskiego, przy ulicy Kościusz-
ki, w podwórku – pomiędzy budynkiem, 
w którym mieści się m.in. Biblioteka 

Miejska a budynkiem Kościuszki 13 A, 
ustawiona została toaleta przenośna 
TOI TOI, wyposażona w umywalkę i 
środki myjące. Toaleta jest systema-
tycznie serwisowana i dezynfekowana, 

zgodnie z umową zawartą z firmą TOI 
TOI Polska Sp. z o.o. 

Korzystanie z toalety jest bezpłat-
ne.

dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy 
wejściu i wyjściu z placu zabaw.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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PSzOK
e) zużyte opony (wyłącznie od samo-

chodów osobowych),
f) odpady poremontowe i budowlane 

(pochodzące z prowadzenia drobnych 
prac remontowych w gospodarstwach 
domowych)

W punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych nIE Są PRzyJMOWA-
nE zMIESzAnE OdPAdy KOMUnLAnE.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie 
z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej 
zasadami oraz z regulaminem PSZOK, 
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, mogą korzystać wyłącz-
nie właściciele nieruchomości położo-
nych na terenie Miasta i Gminy Serock, 
którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi i wnoszą do gminy 

Godziny otwarcia i zasady korzy-
stania z Punktu Selektywnej zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Serocku

Uprzejmie informujemy, że Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych czynny jest od wtorku do soboty 
w godzinach 7:00-15:00, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy.

W punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych odbierane są nastę-
pujące rodzaje odpadów:

a) odpady segregowane – opako-
waniowe: papier, plastik, opakowania 
wielomateriałowe, puszki, szkło,

b) odpady biodegradowalne (trawa, 
liście, drobne gałęzie),

c) meble i odpady wielkogabarytowe,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny (kompletny),

PORAdnIK - Jak segregować odpady?

PAPIER
WRzUCAMy:
gazety, czasopisma, książki, zeszyty, papier biurowy, 
papierowe torby, kartony, papierowe pudełka.
nIE WRzUCAMy:
tłustego i brudnego papieru, kartonów po napo-
jach i mleku, pieluch i odpadów higienicznych, 
paragonów, kalki technicznej, papieru faksowe-
go, tapet, worków po materiałach budowlanych, 
papieru połączonego z innym materiałem (np. 
folią), opakowań z zawartością.
Przed wyrzuceniem nie trzeba usuwać małych 
elementów np. zszywek. duże elementy takie 
jak okładki czy ramki powinny zostać usunię-
te. Pudełka należy złożyć lub zgnieść.

SzKŁO
WRzUCAMy:
szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po 
kosmetykach.
nIE WRzUCAMy:
porcelany i ceramiki, szkła stołowego i budowla-
nego, luster, żarówek i świetlówek, szyb samo-
chodowych, reflektorów, szkła żaroodpornego  
i okularowego, zniczy z woskiem, termometrów  
i strzykawek, monitorów i lamp, szklanych opa-
kowań farmaceutycznych i chemicznych z pozo-
stałościami zawartości.
Przed wyrzuceniem szkło powinno zostać opróżnio-
ne z zawartości. Butelki i słoiki należy wyrzucać bez 
metalowych lub plastikowych nakrętek i korków.

BIOOdPAdy
WRzUCAMy:
resztki warzyw i owoców, obierki, fusy po kawie 
i herbacie, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 
trawę, liście, kwiaty, korę drzew i trociny, sko-
rupki jajek, łupiny orzechów, niezaimpregnowa-
ne drewno, opakowania biodegradowalne.
nIE WRzUCAMy:
resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, 
popiołu, ziemi i kamieni, darni, pni, karp i brył 
korzeniowych, drewna impregnowanego, płyt 
wiórowych i MDF, gałęzi z ogrodów w ilościach 
wykraczających ich bieżące utrzymanie.
Przed wyrzuceniem gałęzie należy pociąć lub 
połamać. Nie należy wyrzucać bioodpadów w 
opakowaniach tzn.  w torebkach czy workach, 
chyba, że te opakowania są w całości biodegra-
dowalne.  

METALE I TWORzyWA 
SzTUCznE
WRzUCAMy:
butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, puszki alumi-
niowe i stalowe, metalowe i plastikowe nakrętki i kapsle, 
metale kolorowe, drobny złom, garnki, blachy do piecze-
nia, kapsułki po kawie, gumę, i kauczuk, czysty styropian 
opakowaniowy.
nIE WRzUCAMy:
butelek i opakowań po olejach, silnikowych i sma-
rach, puszek po farbach i lakierach, opakowań 
po aerozolach, środkach medycznych, owado-  
i chwastobójczych oraz wyrobach garmażeryj-
nych, metali łączonych z innymi materiałami, 
brudnego styropianu.
Przed wyrzuceniem butelki i puszki należy 
opróżnić z zawartości i zgnieść, nie ma po-
trzeby ich mycia oraz zdejmowania papiero-
wych etykiet, jeśli wymaga to zużycia wody.

zMIESzAnE
WRzUCAMy:
zużyte środki higieniczne, zatłuszczony papier, 
paragony, pergamin, ceramikę i szkło stołowe, 
niedopałki papierosów, resztki jedzenia po-
chodzenia zwierzęcego, torebki po herbacie,  
opróżnione opakowania po aerozolach, maszynki 
do golenia, szmatki, gąbki, kurz z odkurzacza, 
piasek, włosy, sierść, pióra, żwirek i trociny  
z kuwet, odchody zwierząt,  zniszczoną odzież 
i obuwie, produkty skórzane i futrzane, brudny 
styropian opakowaniowy.
nIE WRzUCAMy:
materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpa-
dów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego 
i elektro - nicznego, odpadów niebezpiecznych 
(w tym opakowań po chemikaliach, farbach, la-
kierach, olejach i smarach), baterii, leków.

opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów.  Obowiązuje zakaz przywo-
żenia do PSZOK odpadów powstających 
w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej. Prowadzący działalność 
gospodarczą muszą mieć podpisane 
indywidualne umowy na odbiór odpa-
dów powstających w wyniku prowa-
dzenie tejże działalności.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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zdalna Szkoła +

Wirtualne obchody Święta Szkoły

To już drugi konkurs organizowa-
ny przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, w którym Miasto i Gmina 
Serock pozyskało dofinansowanie na 
zakup sprzętu komputerowego umoż-
liwiającego realizację zdalnych lekcji 
uczniom wykluczonym cyfrowo. 

Dofinansowanie w wysokości 75 tys. 
zł z Programu Operacyjnego Polska  
Cyfrowa na lata 2014-2020 zostanie 
przeznaczone na zakup sprzętu głów-
nie dla uczniów z rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej, z minimum troj-
giem dzieci. 

6 stycznia 1850 roku urodził się Wi-
told Zglenicki – geolog, nafciarz, filan-
trop - Patron Naszej Szkoły czyli Szkoły 
Podstawowej im. Witolda Zglenickiego 
w Woli Kiełpińskiej. 

W tym roku przypada 170 rocznica 
urodzin tego Wielkiego Polaka, który 
dzięki swej charytatywnej działalności 
zyskał miano „Polskiego Nobla”. 

Jako społeczność szkoły noszącej 
Jego imię postanowiliśmy tę doniosłą 
rocznicę uczcić w wyjątkowy sposób.

6 stycznia 2020 roku  zainaugurowa-
liśmy obchody rozpoczynając realiza-
cję projektu „Urodziny Patrona”, któ-
rego celem było  poszerzenie wiedzy 
na temat życia, działalności i dorobku 
Witolda Zglenickiego. 

Zespoły klasowe dokonały wyboru 
i rozpoczęły realizację różnorodnych 
zadań. Podsumowanie i prezentacja 
efektów miała mieć miejsce 29 maja w 
trakcie dorocznego Święta Szkoły.

Mieliśmy gościć grono wyjątkowych 
osób, którym postać i dorobek naszego 
Patrona jest bliski, miało być odświęt-
nie i uroczyście, ale niesprzyjające 
okoliczności uniemożliwiły nam realiza-
cję tych planów. Nie mogliśmy realnie, 
więc uczciliśmy to święto wirtualnie - 
przenosząc obchody do Internetu.

Przestrzeń wirtualna daje wiele 
możliwości, ale ma też swoje ograni-
czenia. Mimo to staraliśmy się bardzo, 
a efekty można podziwiać na facebo-
okowej stronie wydarzenia.

Jak na prawdziwe Święto Szkoły 
przystało był hymn, były wspomnienia 

W ramach drugiego projektu pn.  
„Zdalna Szkoła +”  gmina planuje za-
kupić 30 laptopów do pracy zdalnej 
uczniów. Ostateczna ilość sprzętu bę-
dzie zależała od cen przedstawionych 
w postępowaniu o udzielenie tego 
zamówienia. Komputery zakupione w 
ramach tego projektu zostaną przeka-
zane do szkół i użyczone uczniom na 
czas trwania nauki zdalnej.  W pierw-
szej edycji projektu „Zdalna Szkoła” 
nasza gmina mogła wykorzystać na za-

i wiersze, kwiaty i życzenia, a nawet 
tort (i to nie jeden), ale był i rap oraz 
różnorodne prezentacje, a wszystko ku 
czci naszego Patrona. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się 
w te nietypowe obchody - autorom nie-
samowitych prac - bardzo dziękujemy. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
wrócimy do realnej, szkolnej rzeczy-
wistości i będziemy świętować wraz 
zaproszonymi gośćmi, którym przeka-
zaliśmy, że zaproszenia są aktualne, a 
my na nich czekamy.

Anna Januszek – koordynator projektu

kup sprzętu oraz usługi dostępu do In-
ternetu kwotę 69.648,75 zł. W ramach 
tego dofinansowania, w oparciu o Pra-
wo zamówień publicznych, zakupiono 
33 komputery przenośne, 27 modemów 
LTE oraz karty SIM z dostępem do Inter-
netu bez limitu danych. 

Cały zakupiony przez Gminę sprzęt 
komputerowy został protokolarnie 
przekazany do szkół i użyczony najbar-
dziej potrzebującym uczniom do cza-
sowego użytkowania. 

ZOSiP
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zapraszamy na weekendowe rejsy po Jeziorze

wych, przyrodniczych i turystycznych. 
*Opłatę dobrowolną - 5 zł od osoby 

(płatność kartą) wnosi się wyłącznie u ka-
pitana jednostki, bezpośrednio przed rej-
sem (na cele działań statutowych arma-
tora - Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i 
Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą 
w Serocku).

Kontakt do kapitana katamaranu  AL-
BATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417

Kontakt do kapitana katamaranu ALBA-
TROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Statek Albatros – wypływa z serockie-
go molo w 45 minutowe rejsy rekreacyj-
ne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, 
niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o 
godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapi-
tana jednostki bezpośrednio przed rejsem 

– za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 
Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Armatorem statku Albatros jest  Że-
gluga Mazowiecka Sp. z o.o. z siedzibą 
w Serocku. Rozkłady rejsów statku i ka-
tamaranów są dostępne na stronie www.
serock.pl w zakładce: Dla Turysty

*Rejsy będą realizowane zgodnie z 
obowiązującymi ograniczeniami i zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa w czasie 
epidemii Covid – 19.

W okresie od 6 czerwca do 6 września 
2020 r. mieszkańcy i turyści odwiedzający 
Serock mogą skorzystać z cieszących się 
coraz większą popularnością, dofinan-
sowanych przez Miasto i Gminę Serock, 
weekendowych rejsów katamaranami  
Albatros 1 i Albatros 2. Będzie można sko-
rzystać również z, dofinansowanych przez 
Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe 
Sp. z o.o., weekendowych, rekreacyjnych 
rejsów turystycznych statkiem Albatros. 
Jednostki będą wyruszały w rejsy z seroc-
kiego molo przy plaży miejskiej, w sobo-
ty, niedziele i święta.  

Katamarany Albatros 1 i Albatros 2 
– to jednostki dostosowane do obsługi lo-
kalnego ruchu turystycznego, związanego 
z przeprawą osób i rowerów na płytkim 
szlaku żeglownym dolnego Bugu i Narwi w 
obszarze Jeziora Zegrzyńskiego. Te małe 
statki płaskodenne, kursujące wg harmo-
nogramu w godz. 10:00-17:00, zabierają 
do 12 pasażerów oraz ich rowery. Pełnią 
także rolę Mobilnych Punktów Informacji 
Turystycznej. Rejsy katamaranami umoż-
liwiają dotarcie z Serocka drogą wodną do 
położonej na przeciwległym brzegu Narwi 
wsi Cupel oraz do leżących nad Bugiem 
miejscowości: Kania Polska, Popowo, Ar-
ciechów i Kuligów. Miejscowości te łączy 
sieć szlaków i ścieżek rowerowych, które 
prowadzą do lokalnych atrakcji kulturo-
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Czy wiesz, że...
U zbiegu Traktu Napoleońskiego z 

ulicą Brukową w Serocku, u podnóża 
dawnych fortyfikacji ziemnych, wznosi 
się niewielka budowla sakralna, która 
powstała jesienią 1937 roku z fundacji 
Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Se-
rocku i mieszkańca miasta Feliksa Zasoń-
skiego. Jest to trzyczęściowy murowany 
obelisk z krzyżem i postacią Jezusa na 
szczycie figury.

Upamiętniono w ten sposób fakt po-
stawienia na tej posesji w 1915 roku 
drewnianego dwuramiennego krzyża, 
zwanego karawaką, dla ochrony przed 
panującą wtedy w Serocku epidemią 
cholery, wskutek której zmarło dziewięć 
osób.

Krzyż karawaka na czas epidemii, 
znany też jako: krzyż choleryczny, krzyż 
morowy, krzyż świętego Zachariasza, wy-
wodzi się z Caravaca de la Cruz w hisz-
pańskiej Murcji. Miasto słynie z relikwii 
drzazg z Krzyża Chrystusowego, przecho-
wywanych w relikwiarzu o kształcie krzy-
ża patriarszego z dwoma poprzeczkami. 
Relikwię przywieziono do Hiszpanii w I 
połowie XIII wieku. Chroniła miasto przed 
wszelkimi plagami, a kształt relikwiarza 
stał się pierwowzorem dla karawaki.

W trakcie trwania zaraz stawiano z 
wiarą w ochronę przed nimi, drewniane 

Kulturalnie w czasie epidemii
1 czerwca ruszyły zajęcia indywi-

dualne nauki gry na instrumentach, a 
od 8 czerwca - pozostałe artystyczne 
zajęcia grupowe. W trosce o bezpie-
czeństwo podopiecznych i instrukto-
rów wprowadzone zostały rozwiązania, 
zgodne z wytycznymi Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, które 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Legionowie.                                                                      

Ponadto nadal działamy on-line. Za 
pośrednictwem mediów społecznościo-
wych prowadzimy zajęcia „Bądź ak-
tywny w domowej przestrzeni! Daj się 
zainspirować…”. 

Kontynuujemy także cykl „Histo-
ryczne podróże po Mazowszu”.

Organizujemy konkursy plastyczne. 
W maju rozstrzygnięto Gminny Konkurs 
Plastyczny „bukiet dla mamy”, w któ-

rym wzięło udział 33 uczestników. 
W czerwcu ogłosiliśmy rodzinny kon-

kurs majsterkowicza "Nasza wymarzo-
na podróż" oraz "Fantastyczny konkurs 
plastyczny" na najciekawszą postać 
świata fantastyki.                                                          

W czerwcu ruszyliśmy z realizacją 
projektu „Algorytm Szaniawskiego”. 
Cykl warsztatów dziennikarskich on-li-
ne dla młodzieży prowadzi dziennikar-
ka filmowa Magda Felis. Projekt dofi-
nansowano ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 
wakacje z kolei realizować będziemy 
cykl bezpłatnych warsztatów dla dzie-
ci, młodzieży, dorosłych i seniorów, 
pod nazwą "Pracownia sztuk wszel-
kich". Informacje na stronie www.kul-
tura.serock.pl. 

 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku

krzyże  z dwiema poprzeczkami, z któ-
rych górna  była trochę krótsza od dol-
nej. 

Znaczna część karawak, wznoszonych 
na ziemiach polskich od końca XVIII do 
początku XX wieku, miała obie poprzecz-
ki równej długości. Tak opisywała te roz-
stajne krucyfiksy Maria Konopnicka:

 „... tam mór kiedyś był i ludzie się od 
nagłej śmierci krzyżem warowali” .

Zachęcamy do odwiedzenia naszej 
„serockiej karawaki”.

    
Zdzisław Lewandowski, 

Biblioteka w Serocku
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Koncert szantowy
W dniu 21 czerwca, odbył się pierw-

szy po długiej przerwie „Szantowy Kon-
cert Sobótkowy”. 

Wydarzenie zgromadziło sympaty-
ków piosenki żeglarskiej i twórczości 
ballady rosyjskiej. 

Artyści zaśpiewali  m.in.  „Plasterek  
cytryny i ja”, „Portofino”, „Pieśń gru-
zińską”, „Kapitan Borchardt i wiele 
innych ballad twórczości Bułata Oku-
dżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz 
Żanny Biczewskiej. 

Duet Andrzej Korycki i Dominika 
Żukowska w pełnym emocji oraz wy-
mownych treści koncercie, wyśpie-
wanych zarówno po rosyjsku jak i po 
polsku, zaczarowali publiczność swoją 
delikatnością i zachęcili do wspólnego 
śpiewania. 

Artyści występują w duecie już od 
ponad 10 lat i w ujmujący sposób opi-
sują to, co w życiu często trudno wyra-
zić słowami.

Dziękujemy Państwu za liczne przy-
bycie na koncert. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Bibliote-
ka w Jadwisinie zmienia tryb pracy. Specjalnie dla 
czytelników uruchamiamy akcję „Książka na tele-
fon”. zamówienia na konkretne pozycje książkowe 
przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00 – 17.00 pod nr 22 782 74 32. dowóz 
książek pod wskazany adres będzie się odbywał w 
poniedziałki. Biblioteka w Serocku czynna jest na-
tomiast od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 
– 17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 – 14.00.
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Sparing Sokół Serock- Victoria II Sulejówek

za nami pierwszy spływ kajakowy

za nami I dzień Sportu dla Seniorów

07.06.2020 r. (niedziela) odbył się 
pierwszy spływ kajakowy organizowany 
przez Serockie Inwestycje Samorządowe 
Sp. z o.o. Spływy realizujemy z firmą Ka-
jakiem po Narwi.

Wodowanie, czyli start spływu, od-
był się w miejscowości Brodowe Łąki. 
Po przerwie na posiłek, w miejscowości 
Oborczysk, uczestnicy kontynuowali swo-
je kajakarskie zmagania. Spływ zakończył 

10.06.2020 r. w środę na stadionie 
miejskim w Serocku odbył się Pierwszy 
Dzień Sportu dla Seniorów. Uroczystego 
otwarcia dokonali Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Serock Artur Borkowski oraz Prezes 
Serockich Inwestycji Samorządowych Sp. 
z o.o. Marek Bąbolski. Blisko 30-osobowa 
grupa przystąpiła do rozgrzewki ze znaną 
w środowisku seniorskim instruktorką Kin-
gą Frąckiewicz. 

Impreza składała się z dwóch części - 
indywidualnej i drużynowej. W pierwszej 
kolejności uczestnicy mieli za zadanie 
zmierzyć się w 4 dyscyplinach - tenisie 
stołowym, ringo, warcabach i marszu nor-
dic walking. Następnie drużyny 4-osobowe 
wykonywały zadania: rzut woreczkiem 
do celu, strzał na bramkę, rzut do kosza 
korfball oraz slalom na czas. Zabawa była 
przednia, uśmiech nie schodził z twarzy 
uczestników. Podczas imprezy seniorzy 
mogli skorzystać z porady dietetyka. Ada 
Śledziewska z firmy Holi-Diet w przystęp-
ny i profesjonalny sposób odpowiadała na 
wszelkie wątpliwości, dotyczące żywienia 
oraz dokonywała pomiarów BMI. W stoisku 
medycznym, przygotowanym przez firmę 
Aga Med., ratownicy mierzyli poziom cu-
kru oraz ciśnienie.W przerwie zawodnicy 
mogli posilić się pysznymi drożdżówkami 

7 czerwca 2020 rozegraliśmy pierw-
szy sparing na własnym boisku. 

Do Serocka przyjechały rezerwy Vic-
torii Sulejówek. 

Był to pierwszy oficjalny mecz od 
prawie czterech miesięcy.

Podczas sparingu zadebiutowali 
dwaj juniorzy naszej akademii z rocz-

nika 2004, którzy pierwszy raz w życiu 
zagrali w pierwszej drużynie! 

Sparing zakończył się wynikiem 4:2.
Pełną relację znajdziecie Państwo 

na www.sis.serock.pl.

SiS Sp. z o.o.

się w Czarnotrzewiu. Z relacji wiemy, 
że uczestnicy urzeczeni przyrodą, mieli 
szczęście spotkać sarny i orła. 

Kolejne spływy odbędą się 26.07 (dwu-
dniowy) oraz 23.08.2020 r. Serdecznie za-
praszamy do udziału.

SiS Sp. z o.o.

z cukierni w Pobyłkowie.
Wyniki poszczególnych konkurencji 

znajdziecie Państwo na naszej stronie 
www.sis.serock.pl.

Za trud zmagań każdy uczestnik otrzy-
mał pamiątkowy medal, dyplom oraz tor-
bę. Dodatkowo najlepsi otrzymali statu-
etki oraz drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy Pływalni Miej-
skiej w Pułtusku, Hotelowi Narvil Confe-
rence & Spa  za wypożyczenie makaronów 
do ćwiczeń oraz Pani Małgosi z Jadwisina 
za pyszną zupę.

SiS Sp. z o.o.
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zapisy na przedsięwzięcia sportowe

Beachkorfball

Turniej "6" piłkarskich
W sobotę 13.06.2020 r. na boisku w Ja-

dwisinie został rozegrany pierwszy Turniej 
"6" piłkarskich w kategorii open, organi-
zowany przez spółkę Serockie Inwestycje 
Samorządowe. Do rywalizacji przystąpiło 
9 zespołów. Punktualnie o 9:00 odbyło się 
oficjalne otwarcie, po którym nastąpiło 
losowanie grup, w wyniku którego ze-
społy zostały podzielone na dwie grupy. 
Pierwsza faza turnieju to rywalizacja, 
gdzie mecze toczyły się systemem „każdy 
z każdym”. Drugi etap, to faza pucharo-
wa, gdzie zespoły toczyły pojedynki w 
parach, w zależności od zajętych miejsc 
w grupach. Turniej wygrała grupa Szaka-
le, która pokonała naszych lokalnych mi-
strzów tegorocznej edycji LIGI SEROCK w 
rzutach karnych. 

Wyniki na stronie www.sis.serock.pl.

SiS Sp. z o.o.

Szanowni Państwo zapraszamy do 
zapisów na nasz Bieg Niepodległości, 
który odbędzie się 25.10.2020r. Osoby, 
które zapisały się na Bieg Wojciechowy 
a nie zgłosiły rezygnacji, automatycz-
nie zostały zapisane na bieg jesienny. 

Już po raz czwarty w dniu 27 czerw-
ca (sobota) od godz. 12:00 na Plaży 
Miejskiej w Serocku odbyła się naj-
większa w Polsce korfballowa impreza 
plażowa Beachkorfball Serock 2020.

Ze względów epidemiologicznych 
bez udziału drużyn zagranicznych oraz 
z ograniczeniem do 8 drużyn w kat. 
OPEN.

W tym roku to jakość będzie naj-
ważniejsza. W pierwszym turnieju 
wzięły udział najlepsi zawodnicy z klu-
bów ekstraklasy – Wrocławia, Słupii, 
Warszawy, Konstancina, no i oczywiście 
z drużyny obecnego Mistrza Polski z Se-
rocka. Warto nadmienić, że Polska Re-
prezentacja jest brązowym medalistą 
Plażowego Pucharu Europy w Korfbal-
lu, a zawodnicy zdobywający ten tytuł 
grali w Naszym Turnieju. Sędziowali 
sędziowie międzynarodowi.

W związku z rozwojem korfballu 
wśród najmłodszych w naszej Gminie, 
w tym roku rozegrany został również 
Turniej klas I-III. W turnieju wzieli 

Jest możliwość zmiany dystansu - do 
wyboru 5 i 10 km. Przypominamy, że 
pierwsze 100 osób otrzyma pamiątko-
wą koszulkę.

Zapisy na www.czasomierzyk.pl

udział zawodnicy z sekcji korfballowej 
oraz goście ze Skrzeszewa. Dla uczest-
ników turnieju Organizator - Serockie 
Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., 
przygotował medale, dyplomy oraz 
upominki.

Zasady gry są proste. Zgłaszamy 
drużyny 3-5 osobowe, wyposażone w 
jednolite stroje sportowe, czapeczki z 
daszkiem, wodę. Założenia podstawo-
we: gramy na dwa kosze, wygrywa dru-
żyna, która zdobywa więcej punktów 
po celnych koszach. Nie można biegać 
z piłką ani jej wyrywać z rąk przeciw-
nika, ale można przechwytywać w lo-
cie (np. podczas podań, albo zbiórki po 
rzutach. Korfball to gra dla wszystkich. 
Będzie jeszcze jeden turniej w sierp-
niu.

Warto jeszcze dodać, że zawodnicz-
ka drużyny seniorskiej Tamara Siemie-
niuk została trenerem Reprezentacji 
Polski U17 i U19. Gratulujemy

SiS Sp. z o.o.

Ta sama sytuacja dotyczy triathlonu. 
Po zmianie terminu z 31.05 na 06.09 
zwolniło się kilka miejsc. Zapraszamy 
do zapisów www.inessport.pl.

SiS Sp. z o.o.
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Edukacja Jerzego Szaniawskiego

Treść pocztówki wysłane na święta 1910 przez Wandę Szaniawską do Władka Łaszewskiego

Stanisław Stanik, od lat zajmujący się 
Jerzym Szaniawskim, zauważył niedawno 
na kartach „Rocznika Legionowskiego”, 
że o kształceniu się przyszłego pisarza 
niewiele wiadomo. Uwaga to zastanawia-
jąca, bowiem autor ten, w książce wyda-
nej 20 lat wcześniej, napisał przecież, że 
Jerzy uczył się w jednym z warszawskich 
gimnazjów w latach 1899-1903, a infor-
mację tę przyjęła za nim Elżbieta Udal-
ska, autorka biogramu Szaniawskiego w 
pomnikowym „Polskim Słowniku Biogra-
ficznym”. Nikt jednak nie dociekał, któ-
re to było gimnazjum i czy zakończył je 
dyplomem. Jedynie Janusz Kędzierski, 
dobrze znający pisarza twierdził, że on 
żadnej szkoły nie ukończył. Przejrzane 
przeze mnie listy absolwentów warszaw-
skich gimnazjów z lat 1902-1908 też nie 
zawierają jego nazwiska. 

Odnalezione źródła archiwalne po-
zwalają natomiast na dokonanie istotnej 
korekty, dotyczącej nauki w gimnazjum. 
Otóż mamy informację, że w drugiej 
połowie marca 1896 r. Jerzy Szaniawski, 
uczeń klasy przygotowawczej II gimna-
zjum rządowego, znajdującego się przy 
ulicy Nowolipki 11, uzyskał zgodę władz 
szkolnych na dwutygodniowy wyjazd do 
Zegrzynka. 

Oznacza to, że edukację w Warszawie 
musiał on rozpocząć już jesienią 1895 r. 
Naukę w tej szkole potwierdzają też inne 
informacje o wyjazdach na ferie i świę-
ta do Zegrzynka w latach 1896 -1897. W 
starszych klasach tego gimnazjum uczyli 
się m.in. synowie innych właścicieli ma-
jątków ziemskich z okolic Serocka: Stani-
sław Zglenicki z Dębego oraz Feliks Win-
nicki z Pokrzywnicy. Wiemy, że niemający 
jeszcze 10 lat Szaniawski zamieszkał u za-
przyjaźnionej rodziny Łaszewskich, przy 
ulicy Kruczej. Wiktor Grzymała Łaszewski 
był urzędnikiem Towarzystwa Kredytowe-
go Miejskiego, a jego żona Helena z Go-
lanowskich była matką chrzestną Jerzego 
Szaniawskiego. Ich młodszy syn Władysław 
uczęszczał do tego samego gimnazjum co 
Szaniawski, tylko o rok wyżej (ukończył 
je w 1904 r.) i często przyjeżdżał do Ze-
grzynka, podobnie jak jego starszy brat 
Jan, przyszły adwokat. 

Potwierdzeniem bliskich związków 
tych rodzin jest treść pocztówki wysła-
nej przez Wandę Szaniawską do Władka 
Łaszewskiego, uczącego się w Londynie. 

Pisarz wspominając o początkach swoje-
go zainteresowania teatrem, przywołał 
emocje, jakie mu towarzyszyły, gdy w 
codziennej drodze do szkoły przechodził 
przez Plac Teatralny. O latach szkolnych 
wiemy jednak mało. Mając 15 lat Sza-
niawski żywo interesował się twórczością 
Ibsena, pewnie też podjął pierwsze próby 
pisarskie, które jego nauczycielka języka 
polskiego miała krytycznie ocenić, mó-
wiąc „No, literatem to ty nie będziesz”.

O późniejszych studiach w Lozannie 
też niewiele wiadomo. Rozpoczął je w 
1910 r., co potwierdza treść prezentowa-
nej już pocztówki, ale lato 1911 r. spędzał 
pewnie w Polsce, bowiem w październiku 
tegoż roku ponownie wystąpił o paszport 
do Szwajcarii, co oznacza, że studio-
wał tam co najmniej do połowy 1912 r, 
a może o rok dłużej. Niektórzy autorzy 
podają, że był słuchaczem wykładów z 
zakresu chemii, przyrody i sztuki. Był to 
zapewne uniwersytet, cieszący się dużym 
zainteresowaniem polskiej młodzieży. W 
polskiej prasie Lozanna była reklamowa-
na jako „wielka zbiorowa uczelnia”. Dzia-
łały tu liczne studenckie korporacje oraz 
Czytelnia Akademicka im. A. Mickiewicza. 
W środowisku polskich studentów kulty-
wowano pamięć o wykładach polskiego 
wieszcza w tym mieście i tu Szaniawski 
miał napisać i wystawić szopkę noworocz-
ną, a jej komediancki charakter stanowić 
miał istotne doświadczenie przyszłego 
dramaturga. Ze Szwajcarii miał też wy-
słać swoje debiutanckie opowiadanie do 
„Kuriera Warszawskiego”. 

W tym miejscu rodzi się pytanie, co z 
przedszkolną edukacją Jerzego Szaniaw-
skiego w Zegrzynku? Prawdopodobnie 
pierwsze lekcje pobierał od swojej matki, 
nie chodził jednak do założonej jesienią 
1882 roku szkoły dla dzieci pracowników 
młyna. Do jej prowadzenia Zygmunt Sza-
niawski ściągnął młodego, ambitnego 
nauczyciela ludowego Stanisława Bucz-
kiewicza.  Pracując w Niedzieliskach koło 
Grójca, a wcześniej w Starym Radziejo-
wie na Kujawach, wyróżnił się on wielką 
aktywnością zarówno na polu oświaty 
młodzieży chłopskiej jak i dorosłych. Z 
zapałem zajmował się też publicystyką 
na łamach „Gazety Świątecznej”, „Zo-
rzy” i „Gazety Rzemieślniczej”. Pisał nie 
tylko o problemach wsi i oświaty, ale też 
obyczajów. Dokonał oceny używanych 
podręczników do nauki czytania i pisa-
nia, wdając się m.in. w polemikę z „Pro-
mykiem” Prószyńskim. Z okresu pracy w 
Zegrzynku pochodzą liczne jego teksty, 
dotyczące Serocka i gminy zegrzyńskiej, 
publikowane nie tylko na łamach prasy 
ludowej. Właściciel młyna i jego dyrektor 
nie tylko opłacali nauczyciela, ale dbali o 
zaopatrzenie szkoły we wszystko co było 
potrzebne, jak np. książki dla uczniów i 
materiały piśmienne oraz pomoce nauko-
we. Przy szkole powstała biblioteka, bę-
dąca swego rodzaju świetlicą z czytelnią, 
w której była klasyka polskiej literatury, 
poradniki dla rolników i rzemieślników 
oraz z szereg czasopism. Projekt szkoły 
w Zegrzynku został zaprezentowany jako 
wzorcowy na wystawie rolniczo-przemy-
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słowej w 1885 roku, zwracając powszech-
ną uwagę. Pisały o niej nie tylko warszaw-
skie dzienniki, ale też fachowe czasopisma 
pedagogiczne. Szczególną uwagę przyku-
wał zbiór pomocy naukowych. Napisano, 
że „świadczy pochlebnie tak o staranno-
ści jej nauczyciela, jak i tych, którzy w 
środki materialne zaopatrzyli szkołę”. 
Uczniowie wraz ze swoim nauczycielem 
zwiedzili wystawę „dla zapoznania się z 
cudami nowoczesnego przemysłu”. Kilka 
lat później uczestniczyli też w uroczy-
stościach srebrnych godów i jubileuszu 
35 lat pracy Stanisława Kropiwnickiego, 
właściciela młyna. Stanisław Buczkiewicz 
zapewne przygotował małego Jerzego do 
nauki w gimnazjum, a pewnie nie tylko 
jego, bo ogłoszenia w prasie o takiej po-
mocy były adresowane nie tylko do mło-
dzieży Zegrzynka. Później przeniósł się do 
pobliskiego Marynina, gdzie do emerytu-
ry prowadził 2 klasową szkołę. Zmarł w 
1912 r. w Płońsku. Jego syn, Antoni Bucz-
kiewicz, którego chrzestnymi rodzicami 
byli Zygmunt i Wanda Szaniawscy, też był 
uczniem gimnazjum w Warszawie, które 
ukończył w 1904 r., a potem studiował 
medycynę na uniwersytecie.

Szaniawski jako dziecko nie żył w od-
izolowanym świecie dworu, a uczestni-
czył w życiu całej społeczności zegrzyn-
kowskiej. Brał udział w zabawach rodzin, 
związanych z młynem oraz akcjach po-
mocy dla osób poszkodowanych w takich 
kataklizmach, jak powodzie i pożary, czy 
też w akcjach o charakterze patriotycz-
nym, jak zbiórka pieniędzy na budowę 

pomnika Mickiewicza w Warszawie, w 
którą zostali włączeni też uczniowie 
miejscowej szkoły.

Już będąc młodzieńcem w 1910 roku 
wziął udział w wieczorze związanym z 600 
rocznicą bitwy pod Grunwaldem. Impre-
zę przygotowano nie tylko dla letników 
i przyjaciół, ale też licznych mieszkań-
ców Serocka i sąsiednich wsi. Głównym 
punktem był odczyt o historii i znaczeniu 
Grunwaldu, ilustrowany serią przeźroczy 
na ekranie ustawionym w odpowiednio 
udekorowanym parku. Przygotowano też 
żywy obraz, przedstawiający zwycięską 
bitwę. Uzupełnieniem obchodów były 
zabawy i loterie dla dzieci oraz program 
muzyczno-wokalny, w którym Szaniawski 
miał deklamować swoje utwory.

Ten ludowy aspekt doświadczeń Sza-
niawskiego, jego relacje z żyjącymi obok 
rzemieślnikami i rolnikami, jest niedoce-
niany przy ocenie jego twórczości.  Ak-
centowane są inteligenckie i literackie 
tradycje Szaniawskich i Wysłouchów oraz 
rola dworu w Zegrzynku, jako miejsca 
spotkań inteligencji i ziemiaństwa. Pew-
nie przysłuchując się rozmowom takich 
osób jak Stanisław Sulej - rejent z Pułtu-
ska, czy mieszkający w Serocku: aptekarz 
Jan Smyjewski, sędzia Alfred Bogusław-
ski i doktor Antoni Kędzierski, czerpał 
wzory do kreślenia barwnych postaci i 
ciekawych dialogów w swoich utworach. 
Bogata biblioteka w Zegrzynku pozwala-
ła oczywiście na swobodny wybór dzieł 
klasycznych, ale też poznawanie pozy-
tywistycznych oraz młodopolskich dzieł. 

Najważniejsze tygodniki i dzienniki umoż-
liwiały orientację w najważniejszych 
wydarzeniach kulturalnych, nie tylko z 
zakresu literatury, ale też teatru i malar-
stwa. Rodzice starali się zapewnić Jerze-
mu i jego bratu wizyty w warszawskich 
teatrach i salonach wystawowych, ale 
nie tylko. Jednym z największych prze-
żyć zapamiętanych z dzieciństwa było 
zwiedzenie słynnej wystawy krajowej we 
Lwowie w 1894 r. i zobaczenie Panoramy 
Racławickiej.

Sławomir Jakubczak

Jerzy Szaniawski, ok. 1933 r.
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Partnerzy Programu Karta Serocczanina

SIC- Kinga Wilczyńska-Czyż
sicszkola.wordpress.com
ul. Groszkowskiego 6/5
05-131 Zegrze
Tel. 698-836-822 
Firma oferuje rabat 10% na zakup książek wydaw-

nictwa  Usborne – są to książki do nauki języka 

angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego i 
Rekreacyjnego - Kajaki Serock
www.kajakiserock.pl
Ul. Niska 27, 05-140 Serock
Tel. 503 416 220
Od poniedziałku do piątku na jedną Kartę Seroc-

czanina z 10% rabatem można wypożyczyć dowol-

ną ilość sprzętu pływającego.

W sobotę i niedzielę na jedną Kartę Serocczani-

na z 10% rabatem można wypożyczyć: dwa kajaki 

jednoosobowe, lub jedną łódkę kanu, lub jedną 

łódkę wiosłową z doczepionym silnikiem HONDA.

Dodatkowo posiadacze Karty Serocczanina, którzy 

przyjadą rowerem i zaparkują na terenie wypoży-

czalni otrzymają dodatkowy rabat 5% na wypoży-

czony sprzęt pływający.

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku
Ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock
Tel. (22) 782 80 70 
15% rabatu na wybrane przedsięwzięcia realizowa-

ne przez CKiCz (oznaczone logotypem programu w 

materiałach informacyjno-promocyjnych).

Restauracja i Hotel złoty Lin
Wierzbica 9, 05-140 Serock
10% rabatu na zamówienia złożone w restauracji  

od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni 

świątecznych, ulga nie dotyczy oferty lunch i nie 

łączy się z innymi rabatami).

10% rabatu na pobyt w hotelu dla rezerwacji na 

wybraną liczbę nocy od poniedziałku do piątku.

Sklep Wielobranżowy  
danuta dukowska
ul. Pułtuska 29, 05-140 Serock
10% rabatu na zakup odzieży

diamond Beauty
Kamila Chrzanowska
Jadwisin, ul.Szkolna 9, 05-140 Serock
10% rabatu na zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało

Kamila Ozdarska PHOTOGRAPHy
Jadwisin, ul. Szkolna 9, 05-140 Serock
5% rabatu na sesję zdjęciową „Brzuszek & Malu-

szek” Pakiet II

Serockie Inwestycje Samorzą-
dowe Sp. zo.o
Ul. Rynek 21, 05-140 Serock
Zniżka w wysokości 5 zł na udział w VIII Biegu Woj-

ciechowym

Rejsy Statku Albatros
z molo w Serocku
czerwiec-wrzesień
soboty, niedziele, święta
Godzina 11.00, 12.00, 13.00
www.zeglugamazowiecka.pl
Bilety ulgowe – 10 zł dla posiadaczy kart bez 

względu na wiek

Bilety rodzinne – 25 zł dla posiadaczy karty – do 5 

osób bez względu na wiek

10% zniżki na wynajęcie statku na imprezy rodzinne 




